
Tuba Koca DemirTaş, 

Kablo pabuçları seKTörünDe 
KenDi başarı öyKüsünü yazDı

Ekrem Koca tarafından 1980’li yılların başında dönemin ekonomik koşulları göz
önüne alındığında büyük bir cesaret örneği göstererek atılmış Şafak Elektrik’in temelleri

Hem anne hem de başarılı bir iş 
kadını olarak iş dünyasında örnek 
gösterilen isimler arasında yer 

almayı başaran Şafak Elektrik Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuba Koca Demirtaş, 
babasından aldığı bayrağı zirveye 
çıkartarak Şafak Elektriği sektörde jenerik 
bir marka haline dönüştürmeyi başarmış.

Tuba Koca Demirtaş, üniversite 
hayatının hemen sonrasında kurumun 
her departmanında çalışarak, 
yenilikçi vizyonuyla erkek egemen 
sanayi sektöründe bir kadının 
neler başarabileceğini kanıtlayan iş 
kadınlarımızdan biri.

Yüzde 100 yerli sermayeli bir Türk 
markası olarak Türkiye’yi uluslararası 
alanda başarıyla temsil eden Şafak 
Elektrik, ihracat yaptığı ülke sayısını her 
geçen gün arttırarak Türkiye ekonomisine 
büyük katkı sağlıyor.

Kadın istihdamına önem 
gösterdiklerinin altını çizen Şirketin 
Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Koca 
Demirtaş ile sanayi sektöründe bir iş 
kadını olmanın zorluklarını ve şirketin 
çalışmalarını konuştuk

n Tuba Hanım Şafak Elektrik sizle 
birlikte başarı katsayısını daha da 
arttırdı. Biraz şirketinizin bu günlere 
geliş serüveni 
hakkında 
konuşabilir 
miyiz?

Şafak 
Elektrik, 
1980’li 
yılların 
başında 
babam 

Ekrem Koca tarafından 
kuruldu. Gelişen, büyüyen, 
adından söz ettiren bir 
şirketin gelecek nesillere 
aktarılabilmesi için kadroya 
dâhil oldum. 23 yıl boyunca 
şirketin her alanında 
çalıştım. Çünkü biz 
detayını bilmediğimiz bir 
işin sahibi olamayacağımıza 
inanıyoruz. 23 yıl 
boyunca en alt 
basamaktan başlayarak 
şirketin  her alanında 
çalışarak ilerledim. 
Şimdi şirketin ikinci 
kuşak yöneticisi olarak 
ve severek işime devam 
ediyorum. Sektörümüz 
kadın yöneticilere çok 
alışkın değil. Bunu 
kırmak kadınların neler 
başarabileceğini göstermek 
için daha fazla çaba sarf 
ettiğimi itiraf etmeliyim. 10 yıl önce 
özel sektör şirketlerinde profesyonel 
yönetici olarak çalışan eşim Osman 
Fuat DEMİRTAŞ’ın aramıza katılması 
şirket vizyonumuzu daha da genişletti. 
Ortaya koyduğu profesyonellik ve azimle 
şirketimiz ciddi bir güç kazanmış 
oldu. Babamdan devraldığım 
bayrağı daha da zirveye 
çıkarmak, dünya genelinde 
sektörün ilk tercih edilen 
markalarından biri olduk.

n “11 Bin metrekare 
entegre tesise kadın eli 
değdi”

Şafak Elektrik, her 
yıl sağlam ve istikrarlı 
büyümesini sürdürüyor. 
Kurumumuz 2 yıl önce tam 
donanımlı yenilendi dersem abartmış 
olmam. 5 Bin metrekarelik eski üretim 
tesisimizin gelen yoğun taleplere 

cevap veremediğini gördük. Sektöre 
tam zamanlı ve zamanında tedarik 

yapmak amacıyla 11 
bin metrekare alanda 
kurulu Silivri’deki 
yeni fabrikamıza 
taşındık. Tabi bu 
fabrikanın benim için 
önemi çok büyük. 23 
yıl boyunca şirketin 
çeşitli kademelerinde 
görev yapan üretim 
süreçlerinin tamamına 
vakıf olduğum bu 
sektörde, üretiminizi 
hızlandıracak daha 
verimli bir tesis 
olması için konulan 
her tuğlanın başında 
bulundum. Fabrikamızın 
inşaat süreci boyunca 
neredeyse 8 ay boyunca 
eşim Osman Fuat 
DEMİRTAŞ ile birlikte 
koordinasyonlu olarak 
bölge otellerinde 

konaklama yaparak tüm yapım sürecinin 
başında bulunduk. Bu da bütün üretim 
süreçlerine en hızlı en kaliteli şekilde 
cevap verebilen bir fabrikaya dönüşmesini 
sağladı. Tam donanımlı tesisimiz 
Ümraniye’de bulunan genel merkezimiz 
ile de özel kurduğumuz yazılım 

çözümleriyle doğrudan bağlantılı 
ve paralel çalışmaları takip 

edebiliyoruz. Hem İş sağlığı ve 
güvenliği için hem de kaliteli ve 
hızlı üretim için son teknoloji 
ile donatılmış bir tesis kurmayı 
başardık. Önümüzdeki 30 yıllık 
plan dâhilinde tasarladığımız 

tesisimizde uzun yıllar 
kaliteden ödün vermeden üretim 

gerçekleştirebiliyor olacağız. Hijyene 
ve düzene özel hazırladığımız planlar 
sayesinde de tesisimizi ziyaret eden birçok 
kişi endüstriyel sanayi üretimi değil daha 
çok bir gıda üretim tesisi temizliğinde 
benzetmesi yapıyorlar. Bu da bizleri 
ziyadesiyle memnun ediyor.

Şafak Elektrik
Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Koca Demirtaş

Şafak Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi 
Tuba Koca Demirtaş,

babası Ekrem Koca ile birlikte

Yarım asıra yakın bir 
süredir sektörde olmanın 
sorumluluklarının 
olduğunu iyi bilen bir 
kurum kültürüne sahibiz. 
Sektörde ürünlerimize 
ve markamıza duyulan 
güven birçok kurumun 
ilk tercihi hatta 
şartnamelerinde zorunlu 
olarak benzetmesini 
markamız tercih ediliyor. 
Üretip geliştirdiğimiz 
sıkmalı kablo 
pabuçları ‘SKP’ 
ismiyle 
bilinir 
ve tıpkı 
Selpak, 

Pimapen, Borcam gibi ürüne ismini vererek 
jenerik marka haline dönüşmüştür. 
Hatta sektör çalışanlarından sıkça 
duyduğumuz bize gurur veren bir 
husus daha var. Ver oradan bir kablo 
pabucu yerine, “Ver oradan bir ŞAFAK. 
sektörümüzde sıkça duyduğumuz bir 
jargon oldu. Sektörde benimsenen 
tercih edilen bir marka olduk. 
Halen TEDAŞ gibi işletmelerin ihale 

şartnamesinde özellikle 
yer almaktadır. 

Bu da bizim 
daha dikkatli 
daha kaliteli 

ürünler 
üretebilmek 

için canla başla 
çalışmamızı sağlıyor. 

“Sektörümüzde 

AR-GE Tesisi kuran 

ve hizmeti mobil 

araçla müşterisinin 

ayağına götüren 

tek kurumuz”

“Kadın istihdamına 
özen gösteriyoruz”

Kadın haklarına 
verilen önem, bir 
toplumun medeniyet 
düzeyinin en önemli 
göstergelerinden biridir. 
Kadının toplumsal 
hayatın her alanına güçlü 
bir şekilde katılabilmesi, 
toplumların gelişimi ve 
daha hızlı kalkınması 
bakımından temel bir 
gereksinim olduğunu 
düşünüyorum. Ülkemizin 
kadınları ahlak, 
disiplin ve çalışkanlık 
adına dünyada örnek 
gösterilecek kadınlar 

arasında. Bu değerlerin 
yüksek eğitim, farkındalık 
ve vizyonla büyümesi 
temennimiz. Kadın 
haklarının, kadına verilen 
değerin, iş hayatındaki 
nitelikli kadın sayısının 
arttığı, ayrımcılık, şiddet 
ve ötekileştirmenin son 
bulduğu nice 8 Mart’lar 
diliyor, bütün kadınların 
dünya kadınlar gününü 
kutluyorum.

Şafak Elektrik, 
kurumsal yapısı, ülke 
ekonomisinde ve kendi 
sektöründe önemli 
bir boşluğu dolduran 
üretimi, geleceğe yürüyen 
vizyonuyla Türkiye’nin 
sayılı şirketlerin den 
biri olmayı başardı. 
Tabii bu, tek kişilik bir 
başarı değil, bir takım 
başarısı. 100 çalışanımız 

ile hem aile değerlerine 
hem kurumsal yapıya 
inanan bir takım 
olarak çalışıyoruz. 
Sektörümüzün algısı 
kadın için uygun olmadığı 
yönünde, biz bu algıyı 
değiştirmeye çalışıyoruz. 
Şirketimizde mümkün 
olduğu kadar çok kadın 
istihdamı sağlamaya 
çalışıyoruz.

www. safakelektrik.com.tr - 444 77 35

tuba Koca 
demirtaş’ın 
8 mart 
mesajı

“BirÇoK özeL 
Ve resmi ihaLe 

Şartnamesinde 
‘ŞaFaK eLeKtriK’ 

ÜrÜnLerı zorunLu”Bu
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ır.


